
Eksternt referat fra DN-bestyrelsesmøde, lørdag den 30. april 2022 kl. 10.30 til 16.30 hos Anders og Pernille 

 

DN-bestyrelsen takkede Anders og Pernille for at lægge hus til bestyrelsesmødet samt for det flotte 

traktement undervejs. 

 

1.  Valg af ordstyrer og referent 

Torben blev valgt til ordstyrer og Fridolin blev valgt til referent. 

 

2.  Fastlæggelse af endelig dagsorden 

Følgende punkter blev tilføjet: 7B, 9B, 9C og 9D.  

 

3.  Siden sidst 

Gennem samarbejde med DN Storkøbenhavn havde Torben skrevet en ansøgning til "Kulturhavn Open 

Call". Det blev ansøgningen "Liberalisering af naturismen" som indbefattede et event med sauna og 

vildmarkskar. Afgørelsen kommer til start maj, og ifald det bliver godkendt, vil Kulturhavnen betale 

omkostningerne (13.000kr). 

Ungdomspodcasten ’Heart-Beats’ kontaktede Torben for at skrive/lave podcast om naturisme. De presser 

på med dato for hvornår de kan prøve at går nøgen i skoven. Torben støtter op, men foreslår dem, at det 

sker lidt senere, når temperaturen passer. 

 

4.  Status på økonomi og antal medlemmer 

Bjørn gav følgende status: 945 medlemmer + 1 i restance pr. 1/5. Siden februar er 64 medlemmer blevet 

udmeldt pga. manglende betaling. Endnu engang opfordrede Bjørn alle medlemmer til at tilmelde sig PBS, 

så fornyelse af medlemskabet sker automatisk. 

 

5.  Ø-turen – status? 

Pga. den store tilmeldingssucces, vedtog bestyrelsen, at der lukkes for tilmeldingen fra dags dato (ALT 

UDSOLGT), både pga. pladshensyn og for ikke, at for mange deltagere vil forringe oplevelsen for de andre. 

Torben havde lavet liste med indplaceringen af personer på værelserne og havde haft kvaler med at kunne 

opfylde de mange særønsker (56 totalt sengepladser (heraf 46 besatte) - i alt 62 tilmeldte) 

Torben formidler dette i nyhedsbrevet, som bliver udsendt dagen efter dette møde: 1/5.  

Desuden overnattes der i: 2 campletter, 3 campingvogne, 1 "bil" samt 4 i telte. 

Anders gav en opdatering vedr. forplejningen: For en deltager med glutenallergi blev bestyrelsen enig om 

at vedkommende må købe sit eget brød og får udgiften refunderet. 



For de 400kr pr. deltager sørger kokken også for professionel grill samt alt andet udstyr. 

I forbindelse med at det netop den søndag er "Hop i havet" kampagne (DK Naturfredningsforening) vil 

Michael anmelde nøgenbadning på div. sociale medier, samt at Anders vil kontakte Horsens Folkeblad om 

evt. at få artikel omkring nøgenbadning på Endelave, søndag formiddag kl. 10. 

 

6.  Ø-turen 2023 – status? (Michael) 

Michael ser pt. på lokationer på Mors (spejderlejr), Venø, samt Lundø. Det blev afklaret, at DN Land giver 

ca. 20.000 kr. i tilskud til lejen. 

DN Land ser gerne, at Ø-turen 2024 bliver i Østdanmark, samt at der er direkte indkvartering og ikke kun en 

campingplads. 

 

7A.  DN Lands generalforsamling på Tysmosen den 11. juni 

Nøgenyoga, frokost, 1 øl/sodavand, kaffe + kage, samt grillkul, sauna og gus om aftenen, bliver betalt af DN 

Land. 

Torben vil indhente antal deltagere ved at informere om tilmelding via nyhedsbrevet. 

 

7B.  Ekstra punkter til Generalforsamlingen. 

Mht. tilskud til aktiviteter og underskuds-garanti, blev det drøftet og bestemt, at:  

Nye projekter i hver enkelt lokalforening støttes med etableringsomkostninger første gang, mens 

underskudsgaranti kan søges fra gang til gang (uden at fastlægge antallet af støtte til samme aktivitet). 

Alle ansøgninger vurderes individuelt. 

 

8. Transporttilskud til deltagere i det årlige lokalforeningsmøde? 

For hvert medlem som rejser til det årlige lokalforeningsmøde blev det besluttet at: Overstiger rejse-

afstanden 50 km, gives der tilskud til lokalforeningen på 150kr pr. deltager, samt refusion af bro/færge-

udgifter. 

 

       9.  Promovering af naturismen – ideer til oplysningstiltag, der skal modvirke misforståelser. Der 

henvises til punkt 9 i marts-mødets dagsorden. 

Torben oplyste, at hans relaterede 1-pager sendes ud med nyhedsbrevet samt lægges på hjemmesiden. 

 

      9B.   Bedre skiltning om naturisme 



Bestyrelsen diskuterede det positive i at skilte om nøgenophold, specielt ved indgange til Statsskove. 

Torben vil gerne spørge Friluftsrådet om muligheden. 

 

      9C.   Hjemmesiden 

Alle faste ting på hjemmesiden vil blive læst af bestyrelsen frem til næste møde, hvorefter hjemmesiden 

samlet bliver opdateret. 

 

      9D.   Tysmosen – DN-medlemmer har ikke gratis adgang 

Bestyrelsen henstillede til, at DN's medlemmer har gratis adgang til Generalforsamlingen (Jf. pkt. 7A), samt 

at de får rabat i forbindelse med brug af Tysmosen. Disse punkter skal vendes med Tysmosen ved 

lokalforeningsmødet efter generalforsamlingen. 

 

      10.  Nyhedsbrevet, maj-udgaven. Nogen inputs? 

Torben har allerede 5 sider - behøver ikke meget mere pt. 

 

      11.  Dato for opsigelse af samarbejdsaftaler 

Bestyrelsen blev enig om, at denne dato fremadrettet bliver 31/12 - det bliver tilpasset fremtidige udkast til 

samarbejdsaftaler. 

 

       12.  Medlemspleje igen, igen – Surveymonkey? (Torben) 

Torben fremlagde dette forslag - inspireret af den engelske "søskende-forening". 

Bestyrelsen opfordrede Torben at sende mulige spørgsmål, som ville kunne bruges med Surveymonkey. 

 

       13.  Vestbad Wellness den 22. maj (Asger) 

Bestyrelsesdeltagere til lokalforeningsmødet med DN StorKøbenhavn mødes hos Bendt Mollerup om 

formiddagen (kl. 11) før Vestbad-arrangementet (kl. 14). Anders opfordrede til, at det tilbudte gus og 

wellness bliver promoveret bedre, da der ikke kan tilbydes svømning. Desuden opfordres til at få etableret 

svømning, for derved at tiltrække flere. 

 

      14.  Eventuelt 

Under Eventuelt gives følgende konstatering og opfordring:  

Eneste kommentar var en opfordring til fremadrettet at fortsætte det gode eksempel i, at Ø-turen 2023 

bliver arrangeret af en lokalforening. 


